
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

20 de març de 2018, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 13 que va tenir lloc el dia 13 
de març de 2018 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la Resolució de l’Alcalde núm. 2116 de 2 de març de 2018 per 
comunicar al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona que s’ha executat 
la sentència del 5 de juny de 2015 dins el recurs contenciós-administratiu núm. 
405/2013 interposat mitjançant la incoació de nou expedient de protecció de la legalitat 
adreçat a la restauració de la realitat física alterada de la parcel·la 271 del polígon 6, a 
la zona d’El Poal 
 
Donat compte de la Resolució de l’Alcalde núm. 2117 de 2 de març de 2018 per 
executar en tots els seus extrems la sentència dictada el dia 18/04/2017 pel Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 9 de Barcelona dins el recurs contenciós-administratiu 
núm. 88/2018 interposat contra la resolució dictada per l’Ajuntament de Manresa el dia 
9 de gener de 2015, resolució judicial que decideix estimar el recurs esmentat que 
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial.  
 
Donat compte de la Resolució de l’Alcalde núm. 2118 de 2 de març de 2018 per 
executar en tots els seus extrems la sentencia dictada el dia 31/10/2017 pel Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 2 de Barcelona dins el recurs contenciós-administratiu 
núm. 302/2015-Y interposat contra la desestimació presumpta de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial presentada el 17/03/2015 pels desperfectes en vehicle a 
conseqüència del sinistre ocasionat presumptament per un forat al paviment el 
11/08/2014 quan circulava per la Carretera de Vic a l’alçada de la Plaça Bonavista. 
 
Donat compte de la Resolució de l’Alcalde núm. 2119 de 2 de març de 2018 per 
executar en tots els seus extrems la sentencia dictada el dia 31/10/2017 pel Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 2 de Barcelona dins el recurs contenciós-administratiu 
núm. 258/2016 interposat contra la resolució dictada per l’Ajuntament de Manresa el 
dia 08/06/2016.  
 
 
 


